”

Transformarea lumii în care trăim
Etapele stabilirii agendei globale

1987 Raportul Brundtland – „Viitorul nostru comun”
„Dezvoltarea durabilă este acel proces de dezvoltare care răspunde
nevoilor actuale fără a periclita capacitatea generațiilor viitoare de a
răspunde propriilor lor nevoi.”

2015-2030
ODD

2000-2015
ODM

(Obiective de Dezvoltare
Durabilă)

(Obiective de Dezvoltare
ale Mileniului)

1992 Summitul Pământului – Rio de Janeiro – statele lumii
au agreat că drumul spre o dezvoltare durabilă se poate face doar
împreună printr-un parteneriat global.
DEMNITATE

2000 Summitul Mileniului
Adoptarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM)

În septembrie 2000, lideri din 191 de ţări s-au angajat să îndeplinească 8
puncte cheie care au ca scop principal reducerea sărăciei extreme din
întreaga lume până la sfârşitul anului 2015. Declaraţia Mileniului este
unica agendă globală în domeniul dezvoltării, asupra căreia exista un
acord la cel mai înalt nivel între majoritatea statelor lumii.

Obiective de Dezvoltare ale Mileniului (ODM):
1. Reducerea sărăciei severe
2. Accesul universal la ciclul primar de învățământ
3. Promovarea egalităţii între sexe şi afirmarea femeilor
4. Reducerea mortalităţii infantile
5. Îmbunătăţirea sănătăţii materne
6. Combaterea HIV/SIDA, malariei și a tuberculozei
7. Asigurarea unui mediu durabil
8. Crearea unui parteneriat global pentru dezvoltare

Realizat 2015
100%
55%
100%
80%
60%
100%
100%
continuu

Eradicarea sărăciei
și reducerea
inegalităților

OAMENI
Asigurarea unei
vieți sănătoase și
acces universal la
educație

2012 Summitul Naţiunilor Unite privind Dezvoltarea
Durabilă (Rio+20)
A fost lansat procesul de consultare pentru definirea noii agende care
va ghida dezvoltarea internațională după 2015 construind pe reușitele
ODM și continuând efortul global spre o dezvoltare durabilă.
ONU a lansat cel mai mare sondaj de opinie online.

Ban Ki-moon
Secretar General ONU

Agenda de dezvoltare post-2015
1. Eradicarea sărăciei în toate formele sale și de pretutindeni
2. Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare și a
nutriției adecvate și promovarea unei agriculturi durabile
3. Asigurarea condițiilor pentru o viață sănătoasă și promovarea
principiilor acesteia pentru toți
4. Educație incluzivă și echitabilă și oportunități de învățare pe
tot parcursul vieții pentru toți
5. Promovarea egalității de gen
6. Asigurea accesului la apă și managementul durabil al apei
7. Accesul facil și susținut la energie regenerabilă
8. Promovarea unei creșteri economice susținute și incluzive și
condiții de muncă decente pentru toți
9. Avansarea unei infrastructuri rezistente, o dezvoltare durabilă
și incluzivă a industriilor, facilitarea inovării
10. Reducerea inegalităților dintre și din cadrul statelor lumii
11. Managementul orașelor astfel încât acestea să devină
incluzive, sigure și sustenabile
12. Asigurarea unei producții și a unui consum durabil
13. Adoptarea unor măsuri urgente pentru combaterea
încălzirii globale și a efectelor acesteia
14. Protejarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și a
resurselor marine
15. Protecția și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor
terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea
deșertificării, oprirea și inversarea degrădării solurilor și
terenurilor și stoparea pierderii biodiversității
16. Susținerea unor societăți pașnice și inclusive pentru o
dezvoltare durabilă, asigurarea accesului la justiție pentru toți și
dezvoltarea unor instituții eficiente, responsabile și inclusive
17. Consolidarea mijloacelor de punere în aplicare și revitalizarea
parteneriatului global pentru o dezvoltare durabilă

„2015 nu este un an oarecare,
este anul în care avem șansa să
schimbăm cursul istoriei”

Evoluție de la ODM la ODD
Obiectivele de Dezvoltare ale
Mileniului 2000-2015
Reducerea sărăciei la jumătate

Obiectivele de Dezvoltare
Durabilă 2015-2030
Eradicarea sărăciei.

Ținteau în special problemele
țărilor în curs de dezvoltare

Universale, aplicabile tuturor
țărilor indiferent de gradul de
dezvoltare atins

Limitate ca acoperire și teme

Cuprinzătoare ca teme și
acoperire

Stabilite la nivel inter-statal
printr-un proces decizional de
sus în jos

Proces incluziv de consultare –
state, ONG-uri, cetățeni

Finanțarea eforturilor prin
Asistență Oficială pentru
Dezvoltare acordată de statele
dezvoltate celor în curs de
dezvoltare

Dezvoltarea economică devine
principala sursă a finanțării

Educație – accent pe cantitate

Educație – accent pe calitate

”

„Aceasta este agenda oamenilor, un plan de acțiune pentru
eradicarea sărăciei în toate formele sale, de pretutindeni și
pentru totdeauna, o agendă incluzivă care nu lasă pe
nimeni în urmă.”
Ban Ki-moon
Secretar General ONU

PLANETĂ
Protejarea
ecosistemelor

25-27 Sept 2015 – Summitul Dezvoltării Durabile
Agenda pentru Dezvoltare Durabilă 2030
193 de lideri din lume și-au exprimat angajamentul față de cele 17
Obiective Globale, pentru a realiza 3 lucruri extraordinare în
următorii 15 ani:

1) eradicarea sărăciei extreme;
2) lupta împotriva inegalității și a injustiției;
3) combaterea schimbărilor climatice.
Obiectivele Globale pentru dezvoltare durabilă ar putea îndeplini
aceste lucruri, în toate țările și pentru toți oamenii. Ele construiesc pe
realizările Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului adoptate în 2000 și
continuă eforturile pentru un viitor durabil pentru oameni și planetă. O
lume durabilă este una în care oamenii pot scăpa de sărăcie și se pot
bucura de munca decentă însă fără a afecta ecosistemele și resursele
esențiale ale planetei.

PARTENERIAT

OBIECTIVELE GLOBALE

Solidaritate
internațională

JUSTIȚIE
Promovarea de
societăți sigure si
pașnice, cu instituții
puternice

Pentru Dezvoltare Durabilă

”

“Noua agendă este una universală și
relevantă pentru toate țările aflate la
diferite stadii de dezvoltare. “
Helen Clark
Director UNDP

PROSPERITATE
Dezvoltarea unei
economii puternice,
incluzive și
transformative

Acest material face parte din planul național de lucru al României pentru Anul European
pentru Dezvoltare 2015 (AED2015) și este finanțat de Comisia Europeană și de Ministerul
Afacerilor Externe al României. Organizația ARCADIA este singura responsabilă de
conținutul acestui material și în niciun context acesta nu poate fi privit ca o
reflexie a poziției Uniunii Europene sau a Ministerului Afacerilor Externe al României.

